
 

 

 
 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ  

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ята сесія восьмого скликання) 

 

РІШЕННЯ  

 

18 лютого 2021 року 

 

Про вилучення земельних ділянок 

 

Розглянувши подані заяви громадян, керуючись статтею 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Земельним кодексом 

України,  

  

міська рада вирішила: 

 

1. Вилучити з користування громадянина Парпури Сергія 

Олексійовича земельну ділянку, що розташована в с. Олександрівка 

Лубенського району площею 0,40 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння та випасання худоби. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією землі 

сільськогосподарського призначення. 

2. Вилучити з користування громадянки Соломахи Надії 

Володимирівни земельну ділянку, що розташована в с. Олександрівка 

Лубенського району площею 0,40 га, за цільовим призначенням – для ведення 

городництва. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією землі 

сільськогосподарського призначення. 

3. Вилучити з користування громадянки Шкабко Олени 

Василівни земельну ділянку, що розташована в с. Березівка Лубенського 

району площею 0,04 га, за цільовим призначенням – для ведення городництва. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією землі 

сільськогосподарського призначення. 

4. Вилучити з користування громадянки Сизьоненко Лідії 

Григорівни земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського 

району площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією землі 

сільськогосподарського призначення. 



5. Вилучити з користування громадянина Артюшкова Сергія 

Івановича земельні ділянки за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства, площею 0,25 га за адресою: с. Снітин 

Лубенського району, вул. Зайкевича та площею 0,40 га за адресою: с. Снітин 

Лубенського району, вул. Армійська. 

Зарахувати зазначені земельні ділянки до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

6. Вилучити з користування громадянина Сагана Григорія 

Степановича земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського 

району площею 0,40 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Зарахувати зазначені земельні ділянки до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

7. Вилучити з користування громадянина Бучаки Миколи 

Григоровича земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського 

району, вул. Дружби, площею 0,15 га, за цільовим призначенням – для ведення 

особистого селянського господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

8. Вилучити з користування громадянки Расевич Лади Петрівни 

земельні ділянки за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства, площею 0,30 га за адресою: с. Снітин Лубенського 

району, вул. Армійська та площею 0,40 га за адресою: с. Снітин Лубенського 

району. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

9. Вилучити з користування громадянки Гусак Віри Гаврилівни 

земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського району, вул. 

Дружби, площею 0,10 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

10. Вилучити з користування громадянина Волика Миколи 

Олексійовича земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського 

району, площею 0,26 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого 

селянського господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

11. Вилучити з користування громадянки Кілочок Лесі Валеріївни 

земельну ділянку, що розташована в с. Снітин Лубенського району, площею 

0,15 га, за цільовим призначенням – для ведення особистого селянського 

господарства. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 



12. Вилучити з користування громадянина Яременка Володимира 

Григоровича земельну ділянку, що розташована за межами с. Олександрівка 

Лубенського району, площею 0,25 га, за цільовим призначенням – для 

сінокосіння та випасання худоби. 

Зарахувати зазначену земельну ділянку до земель запасу за категорією 

землі сільськогосподарського призначення. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                Олександр ГРИЦАЄНКО 

 


